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חקר מערכת זיהוי ותפיסת הפרצופים תופס מקום מרכזי במחקר הפסיכולוגי, בין היתר, בשל חשיבות 
יום. בסדנא נעסוק באספקטים שונים של זיהוי - מערכת זו לתפקוד ולאינטראקציה חברתית בחיי היום

בתהליכים שונים  נתמקד .אנטומים בתחום-מודלים קוגניטיביים ונוירופרצופים תוך דיון ביקורתי ב
הרלוונטיים לתפיסת פרצופים, ובייחוד בתפיסת הבעות פנים ורגשות. נעסוק במחקרים התנהגותיים 

ובמחקרי הדמיה מוחית של נבדקים בריאים ובמחקרים נוירופסיכולוגיים המתארים פציינטים עם פגיעות 
רצופים (פרוסופאגנוזיים) ופציינטים אחרים עם פגיעות סלקטיביות בהבעה ובזיהוי סלקטיביות בזיהוי פ

בחומר הקריאה  . סטודנטים שישתתפו בסדנא ידרשו להציג אחד מהמאמרים המצויניםאמוציות
ובשיעורים נערוך דיון ביקורתי במאמרים ובסוגיות התיאורטיות שהם מעוררים. הסטודנטים בקורס 

. עצמאי ולבצע המחקר זה במהלך סמסטר ב' שרכשו בכדי להציע רעיונות למחקר ידרשו להשתמש בידע
  .של הצעת המחקר שהציעודו"ח מחקרי  לאחר מכן הסטודנטים יתבקשו להגיש

  
  
  

  :בסמסטר הראשון סדר נושאים
  

 ,inversion effect, composite effectשל פרצופים:  /קונפיגוראליתתפיסה הוליסטית .1
features and spatial arrangement. 

 .caricature and other race effectמימדי לזיהוי פרצופים: -המודל הרב .2
 מימדים שונים של פרצופים.תפיסת היחס בין  .3
 פרוסופאגנוזיה ודיסוציאציה כפולה בין זיהוי אובייקטים לזיהוי פרצופים. .4
 תפיסת יופי. .5
 תפיסת אמוציות מתוך הבעות פנים. .6
 פיסת פרצופים.הבסיס הנוירואנטומי לת .7
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